OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Zwykłą - 28.01.2018r.
1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00.
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
zapraszamy w środę 31 stycznia br. o godz. 18.00
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca lutego. W czwartek 1
lutego br. po Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań, a
w piątek 2 lutego br. również po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
4. W piątek 2 lutego br. przypada święto Ofiarowania Pańskiego zwane świętem Matki Boskiej
Gromnicznej. Msze św. w tym dniu odprawione będą w naszym kościele o godz. 6.30, 8.00,
9.30 w intencji Duszpasterstwa Żywego Różańca, 16.30 i 18.00. W tym dniu również
obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego, dlatego kolekta przeznaczona będzie na
utrzymanie sióstr klauzurowych.
5. Chorych z Komunią Świętą odwiedzimy w sobotę 3 lutego br. Można ich zgłaszać w
Kancelarii Parafialnej
6. Również w sobotę 3 lutego br. o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych. W tym dniu również po Mszach
św. udzielać będziemy wiernym błogosławieństwa św. Błażeja Biskupa i Męczennika
orędownika w chorobach gardła
7. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny” kalendarze na 2018r. oraz inne dewocjonalia.
8. Dziś do nabycia styczniowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w nim warto
przeczytać artykuły: Podsumowanie Starego Roku i statystyki parafii, „Nasze zdrowie”
gdzie piszemy o bólach głowy, wiadomości z życia parafii oraz wywiad pt. „Szczęść Boże,
czy wpuszczają państwo kolędę”. Przypominamy, że nasza gazetka nie ma konkretnej ceny,
ale nabywając ją wspieramy działalność duszpasterską parafii.
9. Parafian informujemy, że 1 marca br. nasza parafia przeżywać będzie wizytację kanoniczną
połączoną z udzieleniem młodzieży klas trzecich gimnazjum i dorosłym sakramentu
bierzmowania. Wizytację przeprowadzi ks. bp. Andrzej Iwanecki, który w tym dniu udzieli
sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii na Mszy św. o godz. 18.00
10. Od 1 lutego br. ruszają zapisy na rok szkolny 2018/2019 do pierwszej i czwartej klasy
nowopowstałej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Skrzydłami” im. Michała
Archanioła w Zabrzu. Szkoła mieści się w zabytkowym Dworku w dzielnicy Zabrza –
Mikulczyce przy ul. Lipowej 11. Filarami szkoły są: Bóg, języki obce i sport, a atutami:
wartości chrześcijańskie, pedagodzy, 15-osobowe klasy, nauka w plenerze, edukacja
domowa. Szczegóły na plakacie

